
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

POLO UNIVERSITÁRIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

 

 

 

ARTHUR MOZART AMARAL GUALBERTO 

 

 

 

 

 

MERCADO IMOBILIÁRIO CAMPISTA.  

 SENSIBILIDADE DO PREÇO OFERTADO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, EM RELAÇÃO 

ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS INTERNAS E SUA LOCALIZAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes – RJ 

2014 

 



 
 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 
 

 

 

ARTHUR MOZART AMARAL GUALBERTO 

 

 

 

 
MERCADO IMOBILIÁRIO CAMPISTA.  

 SENSIBILIDADE DO PREÇO OFERTADO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, EM RELAÇÃO 

ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS INTERNAS E SUA LOCALIZAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense como requisito 

obrigatório para a obtenção do grau Bacharel em 

Ciências Econômicas. 

 

 

 

ORIENTADOR:  Prof. Dr.: Felipe Santos Tostes 

COORIENTADORA: Prof. Dr.: Graciela Aparecida Profeta 

 

 

 
 

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RIO DE JANEIRO 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha querida mãe 

que sempre foi a base de tudo. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pois sem ele a minha vida não seria possível.  

 

À minha família, meus avós e irmãos, principalmente à minha mãe, Miriã, que sempre se 

esforçou para me proporcionar a melhor educação possível. 

 

A UFF por proporcionar os melhores anos da minha vida, e ter me dado grandes amigos em 

especial Danielly, Gabriel, Guilherme, Júlio e Saulo.  

 

Agradeço a todos os professores do Departamento de Ciências Econômicas da UFF Campos, por 

terem contribuído para meu crescimento intelectual, com menção honrosa à Profª. Drª. Vanuza 

pelo empenho dado desde o início para a consolidação do curso.   

 

Agradeço também ao Prof. Dr. Felipe dos Santos Tostes, pela orientação da presente monografia. 

Que comprou a ideia de última hora e me ajudou. Muito Obrigado! 

 

À Profª. Graciela A. Profeta pela contribuição vital desse trabalho, com muita paciência e 

sabedoria. 

 

Aos grandes amigos da GIDUR- Caixa Econômica Federal, por terem fornecido o aprendizado 

no mercado de trabalho, meu agradecimento. Obrigado pelo apoio e aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

RESUMO ........................................................................................................................................ 6 

ABSTRACT .................................................................................................................................... 7 

LISTA DE FIGURAS, TABELAS E GRÁFICOS ......................................................................... 8 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 10 

CAPÍTULO 1: JUSTIFICATIVAS, HIPÓTESE E LIMITAÇÕES DO ESTUDO DO 

MERCADO IMOBILIÁRIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZAES ......................................... 13 

1.1 Justificativa e Hipótese ................................................................................................... 13 

1.2 Limitações do Trabalho .................................................................................................. 14 

CAPÍTULO 2: ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE O MERCADO IMOBILIÁRIO ..................... 15 

2.1 Avidez por Lucro e Outros Fatores ...................................................................................... 15 

2.2        Precificação Subjetiva ................................................................................................... 17 

2.3       Modelos de Preços Hedônicos ....................................................................................... 18 

2.4       Intervenção do Governo X Teoria Austríaca de Ciclos Econômicos (TACE) .............. 22 

CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DE ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZAES ............................................................................................... 23 

3.1       Modelo de Regressão de Preços Hedônicos .................................................................. 24 

3.1.1       A Heterocedasticidade em Regressões de Corte Transversal ................................. 24 

3.1.2    Outras Premissas da Regressão por MQO ................................................................. 26 

3.2        Descrição da Fonte de Dados ........................................................................................ 27 

3.2.1    Pesquisa Online .......................................................................................................... 28 

3.3       As Variáveis Independentes ........................................................................................... 25 

3.4       Localização dos Imóveis ................................................................................................ 30 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCURSÕES ....................................................................... 29 

CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO E SUGESTÕES ........................................................................... 41 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 43 

 

 

 

 

  



 
 

 

RESUMO 

 

O mercado imobiliário é intrigante pela sua dinâmica única de precificação de imóveis. Os preços 

dos imóveis geralmente não refletem seu custo de construção, somado à margem do lucro do 

ofertante, mas sim, reflete o grau de utilidade e preferências do demandante, o que resulta em 

grandes distorções de preço de custo e preço de venda. A presente monografia teve como 

objetivo verificar se os preços de oferta de imóveis residenciais à venda em imobiliárias da 

cidade de Campos dos Goytacazes no mês de Agosto de 2014, são explicados por suas 

características internas e externas, e caso afirmado a primeira hipótese, o quão sensível é o preço 

ofertado em relação a tais características do imóvel. Para isso desenvolveu-se no referencial 

teórico, os princípios da Precificação Subjetiva, Preços Hedônicos e avidez por lucro, cujos 

autores adeptos dessa teoria argumentam sobre a formação de preço no mercado imobiliário, 

baseada na interferência gerada pela preferência do consumidor. Abordou-se também os preceitos 

da Teoria Austríaca de ciclos Econômicos, cuja leitura, elucida como políticas governamentais 

pode infligir mudanças sensíveis no preço médio dos imóveis à venda. A pesquisa se consistiu 

em entrevistas nos escritórios de imobiliárias e posteriormente, devido a dificuldades com as 

entrevistas, foram feitas pesquisas em sites das mesmas imobiliárias. Os resultados demonstraram 

que o preço de oferta é explicado pelas suas características. Os preços dos imóveis geralmente 

não refletem seu custo de construção, somado a margem do lucro do ofertante, mas sim é 

influenciado positivamente por todas as características observadas, em maior ou menor grau, o 

que implica na confirmação de que os indivíduos demandantes são os verdadeiros responsáveis 

pela formação do preço de oferta do imóvel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Real estate is intriguing for its unique dynamics of real estate pricing. Property prices generally 

do not reflect the cost of construction, coupled with the offerer's profit margin, but rather reflects 

the degree of utility and preferences of the plaintiff, resulting in large cost price distortions and 

selling price. This monograph aims to verify if the supply of residential property prices for sale in 

Campos dos Goytacazes city property in August 2014, are explained by its internal and external 

characteristics, and if the first hypothesis stated, how sensitive is the price offered in relation to 

such property characteristics. For that developed in the theoretical framework, the principles of 

pricing Subjective, Hedonic Prices and greed for profit, whose adherents authors of this theory 

argue about the price formation in the housing market, based on the interference generated by 

consumer preference. It also addressed the precepts of the Austrian Theory of Economic cycles to 

be read, elucidates how government policies can inflict significant changes in the average price of 

properties for sale. The research consisted of interviews in real estate offices and later, due to 

difficulties with the interviews, research was done in sites of the same property. The results 

showed that the offer price is explained by their characteristics. Property prices generally do not 

reflect the cost of construction, plus the margin of profit of the Issuer, but is positively influenced 

by all the characteristics observed to a greater or lesser degree, which implies the confirmation 

that the individual complainants are the true responsible for the formation of the property offer 

price. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país cada vez mais em evidência perante o mundo por causa de sua 

economia emergente. A cada ano, a economia brasileira se solidifica um pouco mais como uma 

economia de mercado competitiva. Tal crescimento contribui para mudanças profundas em 

diversos setores do mercado, indústria automobilística, construção civil, bens duráveis, entre 

outros  

O Estado do Rio de Janeiro condensa bem esse cenário, ostentando o segundo maior PIB 

estadual1 e o quarto maior IDH estadual2, o Estado vive hoje uma série de mudanças. 

Notoriamente, sua infraestrutura vem sofrendo uma série de intervenções que visam à adaptação 

dessa infraestrutura a essa nova realidade da economia brasileira. Pode-se enumerar grandes 

obras de infraestrutura como: a instalação do COMPERJ3 na Baixada Fluminense, a duplicação 

de toda extensão fluminense da rodovia BR-101, a instalação do Super Porto do Açu e o 

complexo Barra do Furado na Região de Campos dos Goytacazes, doravante Campos. Obras 

igualmente grandes e de grande apelo midiático e especulativo, porém mais pontuais na cidade do 

Rio de Janeiro, como as obras da Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas RIO 2016 e até o 

aumento de fluxo de turistas pelas praias fluminenses vem contribuindo para o aumento de 

atividade econômica em todo o Estado. Além disso, os espaços livres dentro do Estado são cada 

vez mais valiosos, pois é um recurso escasso dado o tamanho reduzido do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Todo esse movimento de mudança pode ser verificado na cidade de Campos, cidade 

objeto da pesquisa. A cidade vem ao longo dos últimos anos se solidificando  como centro 

econômico do Norte e Noroeste Fluminense, gozando hoje, de um setor de serviços forte e em 

expansão, além de uma grande oferta de empregos devida a grande quantidade de indústrias 

instaladas no município. Diante disso a cidade vem sofrendo uma forte expansão imobiliária que 

                                                            
1 De acordo com o IBGE o Estado do Rio de Janeiro possui o segundo maior Produto Interno Bruto do Brasil no ano 

de 2011, perfazendo um montante de R$ 462,376 bilhões. 
2 De acordo também com IBGE, no ano de 2010 o Rio de janeiro ostentava o 4º lugar no ranking nacional de Índice 

de Desenvolvimento Urbano, apresentando a pontuação de 0,761. 
3 O Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro quando pronto, terá custado 8,4 bilhões de dólares 

americanos e será o maior empreendimento único da Petrobras, e um dos maiores do mundo no setor Petroquímico, 

sua entrada em funcionamento é esperada para o segundo semestre de 2016. 
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pode ser constatada facilmente, bastando apenas analisar o forte movimento de verticalização que 

a cidade sofre com vários novos edifícios construídos e em construção na área central da cidade. 

 

Tamanha dinamicidade econômica vem atraindo cada vez mais pessoas para trabalhar e 

morar em Campos, e o mais importante, vem levando a própria população da cidade a exigir mais 

de suas moradias e espaços públicos na proporção em que sua renda cresce. E consequentemente, 

a indústria de construção civil e o mercado imobiliário são fortemente afetados por essas 

mudanças, os quais respondem por essas pressões de forma peculiar, criando assim uma margem 

para seu estudo e entendimento. 

O mercado imobiliário se comporta como termômetro da economia, não só do Estado do 

Rio de janeiro ou de Campos, mas de todo o país. Isso acontece devido às peculiaridades da 

indústria de construção civil. É ciente para todos que construir uma casa, um edifício ou um 

bairro inteiro demanda tempo. O tempo de construção é proporcional ao tamanho e complexidade 

da obra em questão. Portanto, o mercado imobiliário não consegue responder as mudanças de 

preferência das pessoas de forma imediata e resultando em oscilações de preço. Isso ocorre 

devido à demora de se construir habitações, pois a elasticidade da oferta de imóveis é muito baixa 

comparada a elasticidade da demanda, resultando em grandes oscilações de preço quando ocorre 

pressões no lado da demanda. 

Clarificando, dentro das relações de causa e efeito que regem a economia como um todo, 

há uma relação primordial que rege os preços dos produtos ofertados no mercado. Quando a 

procura de indivíduos por um item em particular aumenta, mas em contrapartida não ocorre o 

aumento da fabricação dele, seu preço tende a aumentar até o ponto onde as pessoas acharão que 

não vale mais a pena ter aquele produto e desistirão de o querer, trazendo de volta o equilíbrio 

entre a quantidade disponível e a quantidade desejada. Quando ocorre o contrário, grande oferta 

de tal item, mas pouca procura por parte dos indivíduos, seu preço tende a cair até o ponto em 

que as pessoas achem tal item atrativo e passem a querer novamente, chegando também a um 

equilíbrio. 

Outra peculiaridade é o fato de que os preços dos imóveis estão intimamente relacionado 

com suas características e com as preferências do consumidor. Uma renda mais alta implica em 
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imóveis com mais requinte, famílias grandes prezam por casas grandes, famílias pequenas 

preferem casas pequenas, imóveis em bairros com boa localização e infraestrutura, tendem a 

valorizar imóveis assim como o contrário é verdadeiro entre outros fatores. 

Dadas as peculiaridades de demora da indústria civil em atender a demanda, o peso das 

características do imóvel e as preferências do consumidor, o mercado imobiliário se torna um 

setor importante e complexo para a economia. Importante pois se torna um termômetro da 

economia como um todo por ele ter a capacidade de evidenciar o aumento da atividade 

econômica do país. E complexo por deixar claro que sua dinâmica de preços envolve uma grande 

quantidade de variáveis, econômicas e não econômicas. 

Diante desta pequena introdução, é possível extrair várias indagações a respeito da 

indústria civil e de seu mercado as quais valeriam a pena ser respondidas. O quanto o mercado 

imobiliário seria afetado, no que se refere o preço dos imóveis, por um aquecimento da economia 

refletido no crescimento da renda per capita do brasileiro médio? Qual a participação da taxa de 

juros básica na tomada de decisão para composição de estoques de imóveis das incorporadoras? 

Quais as diferenças presentes nas preferencias do consumidor de imóveis, quando levamos em 

consideração sua renda, escolaridade, estado civil entre outras características sociais? Ou então, 

Quais fatores influenciam no preço ofertado de um imóvel, quando se limita a estudá-lo apenas 

suas características estruturais e sua localização?  

Este trabalho se ateve a última pergunta do parágrafo anterior. Quando excluímos a 

variação de renda per capita, a taxa básica de juros e características sociais médias dos 

demandantes, e olha-se apenas para as características estruturais e a localização, o preço de oferta 

de um imóvel residencial pode ser explicado apenas por elas? E o quanto tais características 

influenciam no preço de oferta final de um imóvel residencial? 

Partindo desta última indagação, o trabalho teve como objetivo verificar se o preço 

ofertado do imóvel residencial disponível para compra na cidade de Campos é explicado por suas 

características estruturais e localização, ressaltando, ainda, qual ou quais características mais 

influenciam no preço dos imóveis. 

 Para isso, procura-se reunir dados de imóveis residenciais disponíveis para a venda no 

mês de Agosto de 2014 na cidade de Campos através de entrevistas em imobiliárias que tenham 
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imóveis residenciais na cidade de Campos em seus portfólios e posteriormente regredir o preço 

de oferta imóveis reunidos em função de suas características físicas e endereço com o auxílio do 

programa econométrico para computadores, Eviews 6. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo primeiro foram 

destacadas as justificativas, hipótese e limitações do estudo do mercado imobiliário de Campos. 

No capítulo segundo, foi apresentado os aspectos teóricos sobre o mercado imobiliário.  No 

capítulo terceiro, foram apresentados os modelos econométricos utilizados e suas premissas. No 

capítulo quarto, são apresentados os resultados e discussões, através da análise das estimações 

econométricas e estatísticas descritivas.  Por fim, no capítulo quinto, é concluída a pesquisa, 

analisando os padrões encontrados nos atributos dos imóveis e sugerindo novas perguntas para 

serem respondidas por outros estudos devido ao vasto campos de assunto que se consisti o 

mercado imobiliário 

 

CAPÍTULO 1: JUSTIFICATIVAS, HIPÓTESE E LIMITAÇÕES DO ESTUDO DO 

MERCADO IMOBILIÁRIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
 

1.1 Justificativa e Hipótese 

 

O mercado imobiliário é um ambiente que guarda muito mais fatores e variáveis não tão 

facilmente explicáveis como apenas relação entre demanda e oferta. No cotidiano, o preço de um 

imóvel não é um simples reflexo do preço equilibrando a oferta e a demanda, mais uma 

porcentagem de lucro, essa é apenas a base onde se edifica muitas outras variáveis com igual ou 

mais importância do que as leis da economia.  

No preço de um imóvel está cristalizado preferências de indivíduos muito mais sociais do 

que econômicas, leva em consideração o ambiente ao redor no que tange infraestrutura urbana, 

reflete a renda do comprador e ainda pode servir de ferramenta macroeconômica de governos. 

Diante de todas essas variáveis o preço de um imóvel para de seguir a lógica de equilíbrio entre 

oferta e demanda e passa seguir uma lógica onde ele responde as preferências dos indivíduos e do 

ambiente a sua volta. 
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O presente trabalho busca caminhar por essas variáveis mais complexas para trazer 

evidências ou mais indagações a respeito do mercado imobiliário. Sabendo que o preço dos 

imóveis é fortemente influenciado por diversos fatores que acaba por não refletir a relação oferta 

e demanda, o estudo buscará confirmar a hipótese de que os preços ofertados dos imóveis são 

explicados por suas características estruturais e de localização. E evidenciar, também, qual ou 

quais características mais influenciam no preço do imóvel de acordo com as preferências do 

demandante campista. Para tal, serão estimados e regredidos as características estruturais dos 

imóveis residenciais e sua localização e verificar o quão bem especificado e bem explicado o 

modelo está, para avaliar se as características regredidas respondem sim ou não pela variação do 

preço de oferta, seguido da análise das variáveis, evidenciando o quanto cada uma influencia 

isoladamente no preço de oferta do imóvel residencial disponível para venda em Campos. 

O trabalho se limitará à cidade de Campos dos Goytacazes, onde toda a dinamicidade 

econômica atual também é constatada de forma plena, de modo que o estudo consiga evidenciar 

características condizentes com o atual momento do país, porém dando uma contribuição maior a 

cidade de Campos. 

 

1.2 Limitações do Trabalho 
 

 Durante a prospecção de imóveis, foram constatados alguns problemas que 

resultaram em algumas adaptações no presente trabalho. O primeiro deles é a resistência das 

imobiliárias em fornecer dados suficientes para montar uma base de dados robusta. Durante a 

abordagem por telefone ou em idas as imobiliárias a resposta obtida recorrente era de que, tais 

dados eram segredos comerciais e que não poderiam ser fornecidos para uma pesquisa 

acadêmica.  

 Diante de tal situação, a solução encontrada foi dar o seguimento da pesquisa por 

consultas nos sites das mesmas imobiliárias. Neste momento foi encontrado o segundo problema 

da pesquisa. O qual se consistia na omissão de dados disponíveis nos websites das imobiliárias. 

Dos imóveis disponíveis para consulta, a maioria deles omitiam o preço do imóvel ou a área útil 

construída, ambas, características vitais para as regressões a que esse trabalho se propõe, portanto 

algumas adaptações foram necessárias para a continuidade do trabalho. 
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Tais dificuldades encontradas incorreram em algumas mudanças no trabalho. A primeira é 

que a base de dados foi significativamente diminuída em apenas 65 imóveis residenciais. Essa 

diminuição ocasionou 3 mudanças, são elas: o trabalho presente não pode afirmar que os 

resultados encontrados refletem a realidade de toda população de imóveis residenciais de 

Campos; os imóveis foram padronizados de forma que todos são apartamentos residenciais; e a 

região onde os imóveis pesquisados estão localizados foi diminuída, de modo que foi necessário 

mudar a interpretação da variável localização do imóvel. 

 O trabalho procurava regredir grupos de imóveis separados por bairros, e assim, buscar 

por diferenças nas influências geradas pelas características estruturais. No entanto, devido a 

pequena amostra e a concentração de imóveis numa mesma região, a variável localização agora 

passa a ser uma variável dummy que buscará evidenciar o quanto o preço do imóvel é afetado 

quando ele se encontra na região mais valorizada de Campos ou não. 

 A segunda adaptação feita no trabalho foi a redução das características dos imóveis 

analisados. Para maximizar a quantidade de imóveis aptos a serem usados foram escolhidas as 

características: o preço ofertado e a área útil construída como variáveis contínuas, o número de 

quartos, quantidade de vagas na garagem e o número de banheiros como variáveis discretas, e por 

fim a presença de suíte, varanda e região onde está construído o imóvel como variáveis 

categóricas. 

 

 

CAPÍTULO 2: ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE O MERCADO IMOBILIÁRIO 

 

2.1 Avidez por Lucro e Outros Fatores 
 

É importante saber que o mercado imobiliário possui várias características que o torna 

diferente de outros mercados, no que se refere à concepção de formação de preços, dinâmica 

entre oferta e demanda e por último se revelando em setor estratégico para o governo, pelo seu 

incrível potencial de multiplicação de investimentos.  

A forte presença do sentimento de avidez por riqueza dos especuladores; a dificuldade do 

comprador em exercer plena pressão na oferta para a queda de preços por não poder visualizar 

claramente quando o preço extrapola a equação “custos + margem justa”; e por último a presença 
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constante do Estado criando anomalias, como por exemplo, demanda artificias pela 

democratização do crédito, são alguns dos temas que esse vasto campo da economia nos fornece 

para estudo. (CARTA DO NRE-POLI (2014), Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr. Lições sobre 

Bolhas,no.36-14, pg.2) 

Aprofundando-se, observa-se que a formação de preços e dinâmica entre oferta e 

demanda, ocorrem de forma diferenciada. De acordo com o caráter do setor, construção de 

imóveis, remete ao fato de que a formação de preço de custo acarreta numa lista enorme de 

insumos, como: cimento, tijolo, aço, mão-de-obra, burocracia (outorga da prefeitura e licenças 

ambientais), entre outros, o que torna difícil o surgimento de diferentes preços de metros 

quadrados construídos. Desse modo o preço de mercado é feito: (CARTA DO NRE-POLI (2014), 

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.  Lições sobre Bolhas,no.36-14, pg.9) 

 ...por meio de Benchmarking, de modo que, se o conjunto dos empreendedores, 

como acontece no mercado residencial dos imóveis ofertados na planta, i. usa 

parâmetros semelhantes para construir o cenário dos custos (orçamentos e margens de 

segurança), ii. Usa equações de fundings semelhantes e iii. Calibra a taxa de retorno 

desejada para seus investimentos por meio de evidências da taxa de atratividade setorial, 

os preços que se formam no mercados estarão muito perto da oferta de cada 

empreendimento. (CARTA DO NRE-POLI (2014), Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.  

Lições sobre Bolhas,no.36-14, pg.3). 

 

Não se pode esquecer de incluir no preço, as pressões artificiais causadas por 

especuladores. Quando um indivíduo põe um imóvel à venda no mercado a um preço que cobre a 

equação custo + margem justa, e posteriormente percebe que os indivíduos compradores tem 

margem para preços maiores, sua ação, guiada pela avidez de riqueza, é aumentar sua margem ao 

ponto em que ela cobre todo o excesso de renda disponível por parte do comprador. Essa ação 

tem por resultado o aumento de preços do metro quadrado de forma sistemática. 

Ao se deparar com essa explicitação de como o preço de mercado do setor imobiliário é 

criado, a dinâmica entre demanda e oferta fica prejudicada. De modo que o preço é balizado pelo 

conjunto de construtoras, e não pela relação de pressão entre oferta e demanda o qual é o mais 
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usual no mercado. E posteriormente, pela predileção por riqueza dos agentes ofertadores de 

imóveis. 

Não se pode deixar de lado também os fatores alheios ao mercado, os quais a dinâmica 

econômica não influencia. Um, muito particular do Estado do Rio de Janeiro, é a presença da 

grandes obras de infraestrutura por todo estado em especial na região em torno de Campos dos 

Goytacazes como a duplicação da Br-101,  a construção do Super-Porto do Açu e o Complexo 

Barra do furado que estão trazendo sensíveis transformações na vida do cidadão Goytacaz com a 

mudança acelerada do ambiente urbano, como novas avenidas, adensamento de bairros e 

ampliação de rede de saneamento e instalação de novos grandes centros comerciais, que por sua 

vez tende a fazer os preços dos imóveis, beneficiados por essas obras, subirem. 

 Sartoris (1996) explica essa dinâmica quando afirma em seus estudos que o preço 

dos imóveis não são influenciados apenas por suas características internas, mas sim também por 

características externas. Em seus estudos ele evidenciou que prédios públicos como escolas e 

praças influenciam positivamente assim como uma piscina no quintal de uma casa. Do mesmo 

modo, criminalidade alta, ou barulho de tráfego influenciam negativamente. 

 

2.2        Precificação Subjetiva 

 

A precificação dos imóveis envolve itens mais subjetivos do que os custos com matéria-

prima para se construir. Itens que não se pode simplesmente mensurar, mas sim, carece de análise 

do meio em que o empreendimento está inserido. O primeiro deles, de acordo com Jorgensen Jr 

(2008), é a configuração urbana e a preferência de seus cidadãos que reflete diretamente no solo. 

A disposição de prédios de interesse público, infraestrutura, a existência prévia de outras 

construções e até o preço do combustível, interferem no preço do metro quadrado. 

A título de exemplificação, no mercado latino americano, os altos preços dos 

combustíveis, a infraestrutura urbana precária, a valorização pela proximidade do local de 

trabalho e amenidades fazem com que potenciais compradores da classe média e alta prefiram 

comprar casas nas regiões centrais da cidade, enquanto para a classe baixa é destinada o subúrbio, 

terrenos naturalmente mais baratos por não dispor de infraestrutura básica e amenidades. Cenário 
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completamente oposto ao norte americano, por exemplo, o qual a classe média e alta por dispor 

de boa infraestrutura e dar preferência a espaços amplos, prefiram morar no subúrbio. 

(JORGENSEN JR, 2008). 

O segundo deles pode ser observado na máxima das Ciências Econômicas, a alocação 

ótima de recursos escassos. O progresso econômico de uma determinada cidade, o crescimento 

vegetativo e a imigração, gera, caso a cidade não disponha de mais espaço físico, o 

escasseamento dos terrenos para novas construções. O resultado disso, no caso latino-americano, 

é o super-fracionamento jurídico dos terrenos no centro da cidade, surgindo os movimento de 

verticalização. Nesses casos o fator escasseamento, torna o solo o insumo que mais pesa na 

planilha de custos da construção de um imóvel. (JORGENSEN JR, 2008). 

Em terceiro, vem a expectativa de rentabilidade, em que a construção de um 

empreendimento de grande potencial econômico gera um movimento de urbanização e 

valorização do preço dos terrenos ao redor com a expectativa do surgimento de um novo 

subcentro econômico na cidade. Exemplo perfeito para este item, são os Shopping Centers, sua 

construção sempre é cercada de expectativas no que se refere a aquecimento econômico da região 

e chegada de novos investimento em infraestrutura urbanística. (JORGENSEN JR, 2008). 

2.3       Modelos de Preços Hedônicos 

 

Como já foi visto no primeiro tópico, a formação de preços do setor imobiliário difere 

bastante de outros setores da economia. Lucena elucida a questão dizendo que o bem habitação é 

decomposto em categorias e qualidades, de onde resulta a utilidade para o indivíduo. Para ele, o 

preço advinha do grau de demanda por tais características, ou seja, o somatório entre a renda e as 

preferências individuais levaria os indivíduos a comporem seus estoques do bem habitação 

(ARRAES, 2008 apud LUCENA,1985). 

Lancaster (1966), foi o primeiro a empregar o termo preços hedônicos, o qual afirmou, 

que os preços dos imóveis eram derivados de características individuais que cada imóvel possuía, 

além dos já sabidos custos de produção. Essas características eram omitidas da teoria da 

formação de preço até então vigente. Porém, segundo Arraes(2008), os preços hedônicos foram 

marcado principalmente pelo trabalho de Rosen (1985), que fundamenta sua tese em dois pilares 

básicos: 



19 
 

O fato de o produto ser objetivamente medido por um vetor de 

características e tais preços dos produtos observados, e suas características ou 

atributos definirem o chamado preço hedônico ou preço implícito. Bens seriam 

valorados pelo leque de produtos oferecidos, porque essa diferenciação é 

importante para os agentes e pode ser tratada como um pacote de características 

e os preços observados podem ser com elas comparados, revelando-se a estrutura 

da demanda. (ARRAES,2008 apud ROSEN,1985). 

De acordo com esta teoria, o mercado é caracterizado por um conjunto de bens com n 

atributos e peculiaridades. De modo que os componentes deste vetor são medidos como se cada 

característica particular dos imóveis tivesse peso igual na avaliação dada pelos consumidores. 

Porém, com diferenças de valoração de cada pacote de peculiaridades em cada agente do 

mercado (ARRAES, 2008). 

Rosen (1974) divide a análise em duas partes. Na primeira delas, é pressuposto equilíbrio, 

na segunda há a uma preocupação com a identificação de fatores externos ao modelo que tornam 

diferentes vendedores ou compradores entre si. De acordo com Martins (2012), Rosen começa o 

estudo definindo que o produto de interesse possui n características e com zi quantidade de cada 

uma delas, de forma que ele é descrito pelo vetor Z=(z1, z2, ..., zn). A função de preço será 

P(Z)=p( z1, z2, ..., zn), pela qual se obtém o menor preço para o pacote de características. 

Para o consumidor a utilidade é gerada pelos atributos do produto em questão e todos os 

outros bens no mercado, os quais são simbolizados por x, de forma que ela pode ser representada 

por U(x, z1, z2, ..., zn). Sua renda (y) será então gasta em x e Z: y= x + P(Z). O problema de 

maximização do agente está em maximizar a utilidade dada a restrição da renda, sendo assim a 

condição de primeira ordem será:  

 

𝜕𝑝(𝑧)

𝜕𝑧𝑖
 = 𝑝zi = 

𝑈𝑧𝑖

𝑈𝑥
                                                  (1) 

 

Nesta equação, zi é o preço hedônico do atributo i e p(z) é a função de preços hedônicos. 

Rosen introduz ainda na compreensão da demanda a função Bid do consumidor θ(z1, z2, ..., zn) 

que é representada por: 
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𝑈 (𝑦 − 𝜃, 𝑧1, 𝑧2, . . . , 𝑧𝑛) = 𝑢                                                  (2) 

 

Esta função demonstra o quanto o consumidor está disposto a pagar por pacotes 

alternativos de atributos (z1, z2, ..., zn), dado um nível de utilidade e renda representado por θ (z; 

u; y). Derivando (2) é obtido: 

 

                                        𝜃 𝑧𝑖 =  
𝑈 𝑧𝑖

𝑈𝑥
                                                                                            (3) 

 

Nesta equação, θzi é a taxa marginal de substituição entre o atributo zi e o dinheiro, ela 

indica o preço de reserva da demanda por uma unidade adicional de zi, a qual é decrescente em zi. 

(MARTINS, J. 2012). 

Como o montante que o consumidor está disposto a pagar pelo bem z dado o nível de 

utilidade e renda é θ(z; u; y) e p(z) mostra o preço mínimo que ele deve pagar no mercado, a 

utilidade é maximizada quando: 

 

                                            𝜃𝑧(𝑧∗, 𝑢∗, 𝑦) = 𝑝𝑖 (𝑧∗)                                                                  (4)  

 

Ou seja, a escolha ótima ocorre quando θ(z; u*; y) e p(z) se tangenciam. O gráfico 1 

ilustra as escolhas ótimas de dois consumidores com funções θ1 e θ2. (MARTINS, J. 2012) 

 

Figura 1 – Equilíbrio do Consumidor 
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(Fonte: MARTINS, J. S. 2012) 

 

Raciocínio simétrico é estabelecido para a ótica da produção. M(z) é o número de 

unidades produzidas do atributo z, a função custo é representada por C (M, z, β), para a qual β 

representa parâmetros de cada produtor. O lucro é dado por = Mp(z) – C(M, z1, ..., zn). Cada 

produtor maximiza o lucro escolhendo M e z otimamente. As condições de primeira ordem 

implicam em: 

 

𝑝𝑖(𝑧) = 𝐶𝑧𝑖
𝑀,𝑧𝑖,…,𝑧𝑛

𝑀
    𝑖 = 1, … , 𝑛                                                                                     (5)  

e  

  𝑝(𝑧) =  𝐶𝑀( 𝑀, 𝑧𝑖 , … , 𝑧𝑛)                                                                                                 (6) 

 

O que significa que cada produtor iguala o custo marginal de cada característica a sua 

receita marginal, ou seja, ao seu preço hedônico. Eles irão produzir novas unidades até que o 

preço p(z) se iguale ao custo marginal. (MARTINS, J. 2012) 

A função de oferta, definida por Φ(Z1, Z2,…,Zn; π,β), indica o preço unitário que a firma 

está disposta a receber por diferentes atributos dado um lucro constante, quando as quantidades 

são produzidas otimamente. Sendo assim a função de oferta é encontrada eliminando M de forma 

que C(M, Z1,…, Z2) = derivando em relação a z1 a função lucro e custo a partir desta forma é 

obtida a relação do preço marginal de reserva de oferta para o atributo i com lucro constante: zi = 

Czi/M.  

A maximização do lucro deve satisfazer portanto: (z1*, z2*,...,zn*; π*, β), para i = 1,...,n. A 

escolha ótima é caracterizada pela tangência da curva de iso-lucro com o preço, o gráfico 2 ilustra 

a esta situação para dois diferentes produtores. (MARTINS, J. 2012) 

 

Gráfico 2 – Equilíbrio do Consumidor para Dois Diferentes Produtores 
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(Fonte: MARTINS, J. S. 2012) 

 

De acordo com (MARTINS, J. 2012, apud ROSEN,1974) ele explica “em equilíbrio, 

comprador e vendedor coincidem perfeitamente quando suas respectivas curvas de dispêndio e 

oferta se tangenciam, com parâmetro comum dado pela função de preço implícito p(z)”. Desta 

forma, a função de preços hedônicos representa uma curva que reúne os conjuntos de curvas de 

dispêndio e oferta. No equilíbrio de mercado a quantidade demandada para o atributo z será 

Qd(z) e a quantidade ofertada Qs(z), assim é preciso encontrar o valor p(z) que faz com que estas 

quantidades se igualem. Isto se dá através dos processos acima descritos, portanto, o 

procedimento para encontrar o preço que equilibra depende, primeiramente, de derivações da 

demanda e oferta. 

O trabalho se limitará a primeira parte do processo de estimação de Rosen (1974), 

regredindo o preço do imóvel apenas para as características de interesse, desconsiderando os 

efeitos de renda, idade, educação entre outros que afetam as preferências do comprador, dessa 

forma é pressuposto que há equilíbrio de mercado. E portanto, alterações nas condições de 

equilíbrio, como por exemplo uma nova obra de infraestrutura ou instalação de algum prédio 

inconveniente nas redondezas, faria o modelo perder sua acurácia para avaliar o preço do imóvel 

em relação a suas características. 

2.4       Intervenção do Governo X Teoria Austríaca de Ciclos Econômicos (TACE)  

 

O governo, muitas vezes, usa o mercado imobiliário como ferramenta macroeconômica 

para aquecer a economia. Para tal manobra, ele usa de seu poder de ampliar ou reduzir o crédito 
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ao consumidor final através da manipulação da taxa de juros. Isso causa o acesso fácil ao crédito 

imobiliário ao público, o que acaba por criar uma falso poder de compra, ocasionando aumento 

da pressão da demanda sobre a oferta. 

Referente a essa atuação do governo como agente interferente no mercado, temos a Teoria 

Austríaca de Ciclos Econômicos (TACE), a qual argumenta que políticas monetárias ineficazes 

de redução da taxa de juros por um longo período de tempo e concessão demasiada de crédito ao 

consumidor final para fomentar o consumo levam ao crescimento virtual e insustentável da 

demanda. (Foldvary, 1997) 

A taxa de juros baixos e eventual inchaço monetário na economia, ocasiona, pelo lado dos 

consumidores, a diminuição da taxa de poupança em prol de um maior consumo. Pelo lado das 

empresas, esse excesso leva a maus investimentos na busca por atender essa demanda 

virtualizada. O que se segue é uma retração do crédito que retrai a oferta monetária bruscamente, 

corrigindo o ambiente econômico. (Foldvary, 1997) 

Em outras palavras, a teoria diz que a inchaço monetário leva a uma distorção da 

percepção de poder de consumo da população gerando um poder de compra irreal. Seguido dos 

esforços do empresário em investir em estrutura para suprir essa demanda irreal que depois 

passada a euforia não reflete as reais curvas de demanda do mercado, levando a um colapso. 

Esse é um grande risco que o mercado imobiliário sofre. Caso os ofertantes de imóveis 

não tenham planos de investimento e produção bem estruturados, a manipulação da demanda 

causada pelo governo pode se configurar em uma armadilha.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DE ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 
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3.1       Modelo de Regressão de Preços Hedônicos 

Para a análise dos preços, será usada a estimação de regressão de preços hedônicos na 

forma funcional log-linear, ou seja, aplica-se na variável dependente o logaritmo natural 

enquanto as variáveis independentes permanecem na forma original. Conforme Monteiro e Leite 

(2011), o qual usaram em seu estudo o mesmo modelo para regredir o preço anunciado em 

função da área, o número de quartos, o número de vagas na garagem a existência de elevador e o 

bairro para os imóveis residenciais da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. 

O modelo, chamado “Modelo Geral” nos dá o preço observado do imóvel em função de 

suas características: 

Modelo Geral com dummies  qualitativas e características quantitativas 

Lnpreço = β0 + β1 Área + β2 Nºquartos + β3  Nº de vagas de garagem + β5  Nº de 

Banheiros  + β4 Varanda + β5 Suítes+ β6  Zona + ε     (1) 

 

Em que lnpreço equivale ao logaritmo natural do preço dos imóveis, área significa a área 

total construída do imóvel, Nº de quartos representa a quantidade de quartos no imóvel, e por 

fim, vagas de garagem, representa a quantidade vagas o imóvel tem para um automóvel. Suíte, 

Varanda e Zona, representam as características qualitativas dos imóveis, são as variáveis 

Dummies da regressão, ou seja, sua resposta é binária, sim ou não, (1 ou 0). 

3.1.1       A Heterocedasticidade em Regressões de Corte Transversal 

Segundo Gujarati (2006), dados de corte transversal são dados contendo uma ou mais 

variáveis coletadas no mesmo espaço de tempo, como por exemplo, um censo demográfico que é 

realizado a cada dez anos.  Apesar de serem mais simples de serem reunidos, esses tipos de dados 

também têm suas desvantagens e problemas, mais precisamente, o problema da heterogeneidade, 

pois quando se inclui dados tão heterogêneos em uma análise estatística é preciso manter atenção 

para não acabar misturando dois dados distintos, por isso é preciso levar em conta a questão da 

escala. 

Portanto, sabendo que a heterogeneidade é um problema recorrente de dados de corte 

transversal, é necessário manter a atenção na variância do erro da regressão. Quando ela deixa de 
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ser constante a estimação do MQO deixa de ser homocedastica, apresentando a 

heterocedasticidade, precisando, assim, que os dados sejam tratados. 

 Gujarati (2006) diz que existem algumas razões que podem ser destacadas para justificar 

essas possíveis variações da variância do termo de erro:  o uso de técnicas impróprias de coleta de 

dados; observações muitos discrepantes das outras (outliers); tanto para mais quanto para menos; 

e quando se viola a premissa do modelo de regressão linear clássico, de que o modelo de 

regressão deve estar corretamente especificado. Todos esses fatores são fontes de 

Heterocedasticidade. 

As estimativas de MQO na presença de heterocedasticidade podem acometer problemas 

para os resultados obtidos. Estimativas não verdadeiramente BLUE4, pouca confiabilidade dos 

intervalos de confiança e os testes t e F sem validades para inferência, todos esses problemas são 

consequências do problema de heterocedasticidade. Ou seja, as estimativas de MQO na presença 

de heterocedasticidade podem levar a conclusões ou inferências não confiáveis (GUJARATI, 

2006). Portanto, faz-se necessário detectar tal problema e corrigi-lo a fim de obter resultados 

confiáveis.  

Seguindo, Gujarati (2006) enumera algumas regras práticas para detecção da 

heterocedasticidade. As formas de detecção se dividem em métodos informais e métodos formais. 

Os métodos informais são constituídos basicamente de dois procedimentos: A natureza do 

problema, por exemplo, a utilização de corte transversal envolvendo os gastos com consumo de 

bens não duráveis das famílias em relação a sua renda, nesse caso, pode haver 

heterocedasticidade se a amostra for composta de famílias de rendas diferentes; e através de 

método dos gráficos, que permite analisar se o valor médio estimado da variável dependente se 

relaciona sistematicamente com os resíduos elevados ao quadrado. Os métodos formais são os 

testes de Park, Glejser, Goldfeld-Quandt, Breusch-Pagan-Godfrey, e o teste geral de White. 

Todos esses testes se baseiam no estudo dos resíduos da regressão e a hipótese nula a ser testada 

é a presença de homocedasticidade.  

Para casos em que a variância é conhecida, geralmente o método para correção é a 

aplicação de Mínimos Quadrados Ponderados, (MQP). Quando esta informação não está 

                                                            
4 BLUE é a sigla abreviada de Best Linear Unbiased Estimator – Melhor Estimador Linear Não-Viesado. 
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disponível, é comum a utilização do procedimento de correção proposto por White que permite 

corrigir os erros-padrão da regressão. 

3.1.2    Outras Premissas da Regressão por MQO 

 

Além das questões inerentes à heterocedasticidade, existem outras premissas que devem 

ser levadas em consideração para a boa especificação do modelo econométrico. Tais premissas 

devem ser respeitadas, caso contrário, vários problemas poderiam ocorrer, como a insignificância 

estatística de coeficientes estimados, e isto implicaria em parâmetros tendenciosos e 

inconsistentes, portanto, de pouca utilidade para inferência estatística (GUJARATI, 2006). Para 

averiguar se um modelo selecionado para análise empírica está corretamente especificado, alguns 

critérios devem ser atendidos como por exemplo: as previsões devem ser lógicas e coerentes; as 

variáveis explanatórias não devem estar correlacionados aos erros; os valores dos parâmetros 

devem ser estáveis; os resíduos estimados devem ser puramente aleatórios; deve-se incluir, na 

análise, todos os modelos rivais, no sentido de ser capaz de explicar seus resultados. 

(GUJARATI, 2006) 

Para a especificação correta do modelo empírico, são usados testes formais para averiguar 

se o modelo proposto está corretamente especificado ou não. O teste mais comum para 

especificação, é o teste RESET de Ramsey, que propõe a detecção de erros de especificação por 

um teste geral, sobre a hipótese nula de que a regressão original foi corretamente especificada. 

Com base na estatística F é possível rejeitar ou não a hipótese nula. O teste RESET tem como 

vantagem a sua fácil aplicação, não exigindo a especificação de um modelo alternativo, porém 

esta também é uma de suas limitações, pois saber que o modelo foi mal especificado não 

necessariamente ajuda a escolher uma alternativa que seja melhor (GUJARATI, 2006). 

Outro problema que pode ocorrer na estimação de modelos de regressão via MQO é a 

autocorrelação. Kendall e Buckland (1971), citado por Gujarati (2006), definem autocorrelação 

como, “correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo ou no espaço”. 

O modelo clássico demonstra que o erro de uma observação não é influenciado pelo de outra. 

Então, em uma série temporal mesmo que haja falha no período i, não há razão para acreditar que 

essa falha resulte em danos para o período n. Continuando, Gujarati (2006) diz que, quando se 

trata de corte transversal, o impacto em uma unidade não acarretaria efeitos sobre a próxima. 
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Caso ocorra o contrário em ambos os casos, pode-se verificar a presença de autocorrelação. Na 

presença de autocorrelação, os estimadores de MQO serão lineares e não tendenciosos, bem 

como consistentes e com distribuição normal assintótica, porém deixam de ter variância mínima, 

o que indica que deixam de ser eficientes (GUJARATI, 2006). 

Portanto, é preciso diagnosticar a presença de autocorrelação, e as maneiras são análise 

gráfica ou testes formais, entre eles tem-se o teste idealizado por Durbin e Watson conhecido 

como estatística do teste do multiplicador de Lagrange, teste LM. A hipótese nula a ser testada é 

a ausência de autocorrelação. 

Por fim, tem-se a questão da Multicolinearidade, que é a existência de uma relação linear 

precisa entre algumas ou todas as variáveis explanatórias de um modelo de regressão. Para casos 

de multicolinearidade perfeita, os coeficientes de regressão das variáveis explicativas são 

indeterminados, e isto implica em erros-padrão infinitos. Se a mesma for menos que perfeita, os 

coeficientes de regressão terão grandes erros-padrão, o que significaria a impossibilidade de 

estimar os coeficientes com exatidão. Nessas circunstâncias, deve-se verificar a presença da 

multicolinearidade via análise dos testes t e o R2 (coeficiente de ajustamento do modelo). Se o 

modelo apresentar valores das estatísticas t baixos (em comparação aos próprios valores dos 

coeficientes estimados) e coeficiente de ajustamento alto (geralmente maior do que 0,8) pode-se 

suspeitar de presença de multicolinearidade. Para casos em que existem tais suspeitas, o comum é 

verificar em que grau a multicolinearidade afeta as estimativas, se possível aumentar número de 

observações e eliminar regressões redundantes (GUJARATI, 2006). 

 

3.2        Descrição da Fonte de Dados 
 

A prospecção de dados deste trabalho se dividiu em duas etapas. Em um primeiro 

momento buscou-se o fornecimento de dados junto as imobiliárias. Abordagens por telefone e 

presencialmente foram feitas na busca de dados, vale-se dizer que essas tentativas foram inócuas 

na prospecção de dados devido a um comportamento comum entre elas, que é a não receptividade 

em fornecer dados às pessoas que não sejam clientes em potencial. A segunda foi através de 

pesquisa online através de websites de corretoras imobiliárias, onde obteve-se relativo sucesso na 
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obtenção de dados. Relativo, pois a quantidade de imóveis que explicitavam suas características 

não foi satisfatória, devido à falta de informações. 

 

3.2.1    Pesquisa Online 

 

Para compor a base de dados da pesquisa, foi pesquisado em websites de imobiliárias que 

tinham em seu catálogo, imóveis localizados na cidade de Campos dos Goytacazes. No entanto, 

nos sites houve dificuldades em encontrar imóveis que se adequassem as necessidades da 

pesquisa. Para a pesquisa, os imóveis necessitavam disponibilizar a maior quantidade de 

característica, sejam elas contínuas, discretas ou categóricas.  

Durante a prospecção de dados foi percebido que muitos imóveis não apresentavam todas 

as características. Alguns por exemplo, não traziam informação sobre área de serviço, ou então, 

se existia dependências de empregadas.  E a grande maioria não apresentava a característica vital 

para o que o trabalho se propõe estudar, o preço do imóvel. 

Diante desses problemas, procurou-se eleger as características que mais eram recorrentes 

aos websites. Deste modo, foram escolhidas 7 características, além do preço ofertado, as quais 

são: área útil construída, número de quartos, número de vagas na garagem e número de 

banheiros, como características quantitativas; e a presença de suíte e/ou varanda e a zona em que 

se encontra o imóvel, como características qualitativas, as quais são respondidas com uma 

afirmativa ou uma negativa (sim ou não, 0 ou 1). 

 

3.3       As Variáveis Independentes 
 

Para o estudo, primeiramente foi considerada o preço anunciado do imóvel como a proxy5 

para o verdadeiro preço do imóvel. Depois foram consideradas sete variáveis as quais eram de 

mais fácil observação nos sites das imobiliárias, propiciando assim o crescimento da base de 

dados. Espera-se das variáveis, relação positiva com o preço ofertado, ou seja, variações positivas 

nas variáveis independentes implicarão, também, em variações positivas na variável dependente. 

                                                            
5 Variável que substitui outra, a qual não temos acesso nesse trabalho. 
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Área útil construída6, nº de quartos, nº de vagas de garagem, nº de banheiros, presença de suíte e 

varanda representam 6 características internas dos imóveis. No entanto, é sabido que um imóvel 

não é só influenciado pelas suas características internas, mas como também, é influenciado pelo 

espaço em que está inserido. Então, como o ambiente urbano da cidade de Campos dos 

Goytacazes se apresenta muito heterogêneo, faz-se necessário a inclusão da sétima variável, 

Zona, para expressar a oscilação do preço ofertado, referente a região onde o imóvel foi 

construído.  

A Tabela de Descrição de Variáveis reúne as variáveis utilizadas neste trabalho, 

explicitando sua posição no modelo de regressão linear, a relação esperada com a variável 

dependente e sua categoria. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Descrição das Variáveis. As variáveis do modelo, com sua posição na 

estimação, tipo e relação esperada com a variável dependente na regressão. 

Variável Posição Tipo 

Relação esperada com a 

variável dependente 

Preço anunciado Dependente Contínua 
 

Área útil construida  Indenpendente Contínua Positiva 

Nº de quartos Indenpendente Discreta Positiva 

                                                            
6 Área  em m². 
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Nº de vagas de garagem Indenpendente Discreta Positiva 

Nº de banheiros Indenpendente Discreta Positiva 

Varanda Indenpendente Categórica Positiva 

Suítes Indenpendente Categórica Positiva 

Zona Indenpendente Categórica Positiva 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.4       Localização dos Imóveis 
 

Devido às dificuldades encontradas na obtenção de dados, foi constatado que os imóveis 

que atendiam os pré-requisitos se aglutinavam na mancha urbana central da cidade de Campos. 

65 imóveis em 16 bairros atenderam aos requisitos do estudo. Então para readaptação7 do 

trabalho, passará a ser segmentada por zonas8 criadas com o intuito de aglutinar a maior 

quantidade possível de imóveis em zonas com ambiente urbanos similares. 

A área urbana central de Campos compreende 48 bairros, dos quais 16 apresentaram 

imóveis catalogados. Para o estudo esses bairros foram divididos em 2 zonas. A Zona A, 

representa o centro e “área nobre” da cidade. Ela compreende os bairros: Centro, Parque 

Conselheiro Tomaz Coelho, Jardim Maria Queiroz, Parque Tamandaré, Parque Dom Bosco e 

Parque Pelinca. Totalizando 6 bairros, demarcados por um retângulo no centro da cidade de 

Campos desenhado pelas Avenidas 28 de Março, XV de Novembro, Ruy Barbosa e as Ruas dos 

Goytacazes e Senador Viana. 

 A Zona B, é caracterizada pela maior distância do centro, e por reunir menos 

características urbanísticas que valorizam o espaço urbano. Na Zona B, se encontram 42 bairros, 

mas apenas 10 com imóveis catalogados, são eles: Pecuária, Parque Julião Nogueira, Parque 

                                                            
7 O presente trabalho tinha como objetivo anterior medir a sensibilidade do preços dos imóveis ao regredir os preços 

dos imóveis em função das suas características, e repetir o processo seguimentado por bairros, a fim de descobrir 

como a sensibilidade do preço se comporta em espaços urbanos com características distintas dentro da zona urbana 

Campista.  
8 Com o zoneamento da área central da cidade, o objetivo passa agora, também, saber o quanto o preço do imóvel se 

altera quando ele se encontra na Zona A da cidade. 
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Caju, Parque dos Rodoviários, Parque Santo Amaro, Parque João Seixas, Parque Dr. Beda, 

Fazenda Grande, Lapa, Parque Riachuelo e finalmente, Horto. Perfazendo um total de 42 imóveis 

na Zona A e 23 imóveis na Zona B.  

É possível ver a distribuição dos imóveis no espaço urbano de Campos na figura 3, 

(próxima página). É interessante frisar que o centro da cidade é onde se encontra a maior 

dinamicidade econômica e as maiores transformações urbanas, sendo assim, era esperado que a 

maioria dos imóveis ofertados aptos para a pesquisa, também se concentrassem na região central 

da cidade. 
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Figura 3 – Cidade Campos dos Goytacazes, bairros com imóveis catalogados. 

 

(Fonte: Geocities, 2014) 
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CAPÍTULO 4: RESULTADO E DISCURSÕES 

Na presente seção do trabalho, será apresentado os resultados dos modelos econométricos 

para análise da influência das características dos imóveis sobre seus preços, disponíveis em sites 

de imobiliárias durante o mês de Agosto do ano de 2014. Seguindo, inicia-se a seção com a 

apresentação dos resultados por meio da Tabela 1, a qual se expõe as estatísticas descritivas das 

variáveis utilizadas nesse trabalho. 

Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas na estimação do modelo para a análise de 

sensibilidade quanto alteração nas características dos imóveis para venda disponíveis para 

consulta online em websites de imobiliárias de Campos dos Goytacazes no período de 

Agosto de 2014.  

Estatísticas& Preço Ofertado# Área (m²) Nº de quartos Nº de vagas Banheiros 

Média 331.378,00 90,48 2,36 1,36 2,06 

Máximo 900.000,00 260 4 3 5 

Mínimo 120.000,00 37 1 0 1 

Moda 300.000,00 75 2 1 2 

Desvio Padrão 1,64 42 0,60 0,60 0,99 

Observações 65 65 65 65 65 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: (&) Não foram incluídas na tabela de estatística, as variáveis Dummies. Por se tratarem de 

respostas sim ou não, valores binários (0 e 1), não faz sentidos os incluírem na Tabela 1. 

Nota: (#) O preços ofertados dos imóveis foram regredidos na forma de logaritmo natural (ln), 

mas para facilitar a compreensão dos números, os mesmos foram deslogaritimizados para 

a inclusão na Tabela 1. 
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Com as estatísticas descritivas das variáveis coletadas é possível fazer uma análise de 

como é caracterizado o imóvel médio da cidade de Campos dos Goytacazes, doravante Campos. 

Primeiramente, olhando para o preço ofertado, pode-se conferir que o preço médio ofertado de 

um imóvel em Campos é de R$ 331,378 mil. Interessante analisar que a amostra apresentou um 

grande espectro9 de preços ofertados, o preço mínimo observado foi R$ 120 mil e o máximo 

observado foi R$ 900 mil10. 

Continuando, foi possível verificar também qual a configuração média de um imóvel 

Campista. A moradia média se configura como um construção de 90,48 m² de área útil 

construída, apresentando 2,39 quartos, 1,36 vagas de garagem e 2,06 banheiros. Apresentando 

também, uma ou mais, varandas e suítes em 95,3% e 60% dos imóveis, respectivamente. Não 

obstante, quando se leva em consideração a configuração de imóvel que mais se repetiu na 

amostra, tem-se um imóvel de 75 m² de área útil construída, apresentando 2 quartos, 1 vaga de 

garagem, 2 banheiros, contendo uma, ou mais, varandas e suítes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Dado o grande sortimento de configurações que os imóveis apresentam, era esperado esse grande espectro de 

valores na amostra. 
10 Foi observada durante a prospecção dois imóveis com preços superiores a R$ 900 mil, o primeiro apresentava o 

preço de R$ 1,15 milhão e o segundo apresentava o valor de R$ 1,2 milhão, no entanto, foram excluídos pelo 

tratamento de dados para a retirada de Outliers. 
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Tabela 2 – Resultados da estimação por MQO da sensibilidade do preço ofertado do imóvel em 

função de suas características para Campos dos Goytacazes em Agosto de 2014. 

Variável Dependente: LNPREÇO&   

Variável Coeficiente Desvio Padrão  Teste T  Prob. 

C 11,10953*** 0,226541 49,03971 0,0000 

ÁREA 0,002828*** 0,000838 3,375594 0,0085 

QUARTOS 0,174817** 0,071831 2,433730 0,0177 

GARAGEM 0,171681** 0,083256 2,062075 0,0150 

BANHEIRO 0,23855NS 0,053630 0,444812 0,5788 

VARANDA 0,340186*** 0,102457 3,320280 0,0015 

SUÍTE 0,147187* 0,094198 1,562527 0,0972 

ZONA 0,372641*** 0,104098 3,579723 0,0007 

R2 0,787582 R2 ajustado 0,761495 

 Teste F           30,19124 Durbin Watson€   1,21** 

Teste LM #         13,446NS 

 

Teste White@     2,098 

       Teste Reset$           0,26NS 

   

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Nota 1: (***) significativo a 1% ;  (**) significativo a 5%; (*) significativo a 10%  e  (NS) não 

significativo.  
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Nota 2: (&) De acordo com o referencial teórico, a regressão foi feita utilizando a variável 

dependente preço do imóvel em logaritmo natural, regredida por suas características na 

forma normal. 

Nota 3: (@) foi detectada a presença de heterocedasticidade no modelo, verificado pelo teste 

White. Contudo, o mesmo foi devidamente corrigido pelo procedimento de White. 

Nota 4: (#) Obs*R-squared 

 

Nota 5: ($) F-statistic 

Nota 6: (€)Teste de Durbin Watson significativo a 5%, o resultado 1,21 está dentro da margem de 

significância de 5% para 65 observações com 13 variáveis que é de 1,16 à 2,09 

Como é possível observar, os sinais dos coeficientes estimados presentes na Tabela 2 

foram condizentes com os esperados, tendo, porém, a variável banheiro não significativa. Por 

meio do valor obtido para R² ajustado, pode-se afirmar que aproximadamente 76%11 das 

variações do preço ofertado do imóvel decorrem de mudanças nas variáveis explicativas do 

modelo. Verificando o teste F, seu resultado mostrou-se rejeitar a hipótese nula de que a variável 

dependente não é explicada pelas variáveis explicativas, Aqui conclui-se então a primeira 

hipótese do trabalho. Os preços de oferta de imóveis e suas variações são explicadas pelas 

variáveis observadas em conjunto. 

Sobre a especificação do modelo, observa-se através do teste de Reset que a especificação 

linear da equação está adequada para examinar a sensibilidade do preço ofertado quanto às 

alterações na características do imóveis. Para o teste LM de autocorrelação o resultado também 

foi positivo, sua hipótese nula que diz que não há autocorrelação no modelo, a qual também não 

foi rejeitada. Quanto a heterocedasticidade, o método de White rejeitou a hipótese nula de que a 

regressão é homocedástica, ou seja, a regressão apresentou heterocedasticidade, problema 

recorrente em análises de dados em cross section. No entanto, o modelo foi devidamente 

corrigido pelo próprio método de White, não apresentando mais problemas. 

                                                            
11 De acordo com Sartoris (1996), parte das características que compõe o preço de um imóvel não se encontra 

internamente no imóvel, mas sim externamente. A urbanização ao redor, prédios públicos, como escolas e delegacias 

tem relação positiva com o preço do imóvel, ou seja, a presença deles implica em aumento de preços.  
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No que concerne aos coeficientes estimados pela regressão, todos apresentaram sinais 

conforme o que diz a teoria dos preços hedônicos, ou seja, o pacote de características influenciam 

positivamente no preço total do imóvel através da utilidade que ele gera. Pacotes diferentes 

implicam em utilidades diferentes, que resultam em preços diferentes. 

Importante ressaltar também, a confiabilidade das estimações, com exceção da variável 

banheiro, a qual não foi significativa para o estudo, todas as outras variáveis foram significativas 

em graus diferentes. As variáveis independentes área útil construída, presença de varanda, e a 

zona o qual o imóvel foi erguido foram significantes a 1%. As variáveis nº de quartos e nº de 

vagas de garagem foram significativas a 5%. E por último temos a variável presença de suíte, a 

qual foi significativa em 10%. 

Uma possível resposta ao fato da variável banheiro não ter sido significativa, pode ser o 

fato de que o banheiro é o item onipresente em todos imóveis. Existem casas, apartamentos, 

conjugados, sobrados, apartamento duplex, tríplex ou uma mansão, o banheiro é denominador 

comum em todos eles. E além de ser denominador comum, também é o que menos se altera de 

um imóvel para o outro. Um vaso sanitário, uma pia, um espelho e um chuveiro, todos terão isso, 

sem exceção. Diferentemente, dos quartos, que mesmo tendo presença maciça nos imóveis, 

conjugados não apresentam quartos, e sim espaços físicos combinados de quarto e sala. Isso pode 

explicar porque o banheiro pode não responder por mudanças nos preços de oferta dos imóveis 

até uma significância de 10%. 

Voltando aos números estimados, eles expressam porcentagens as quais pode-se agora 

aplicar a seguinte lógica: o valor do coeficiente da variável independente (quartos, suíte, varanda, 

...) representa a porcentagem adicionada ao valor do imóvel quando tal característica é acrescida 

em mais uma unidade ao imóvel, mantendo todo o resto constante. Portanto, pode-se analisar 

primeiramente a variável área útil construída, a qual apresentou valor de 0,002828 ou 0,28%, 

significativo a 1%. Esse valor expressa que a adição de 1 m² de área útil construída implica num 

aumento de 0,28% no preço final de um imóvel, ceteris paribus. Portanto, podemos afirmar que o 

aumento de 1 m² quadrado representa uma variação ínfima ao preço final ofertado. No entanto, 

tem-se que atentar que não se pratica ampliações de imóveis em quantidades tão pequenas. 

Usualmente uma obra de ampliação implica na adição de algumas dezenas de m², configurando 

assim uma adição representativa no preço de oferta do imóvel 
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Para a segunda e terceira variáveis, temos valores mais significativos. A adição de um 

quarto no imóvel representa uma variação positiva de 17,4% no preço final de oferta, ceteris 

paribus. Enquanto que a adição de uma vaga de garagem representa uma variação positiva de 

17,1% ceteris paribus, ambas, significativas a 5%. Tais valores mais significativos a 

sensibilidade do preço ofertado do imóvel é de fácil compreensão. De início, tanto um quarto, 

quanto uma vaga de garagem a mais implicam em mais uso de insumos para a construção do 

imóvel, só isso já explicaria parte do aumento do preço. 

No entanto, não é apenas isso que define o preço de oferta de acordo com Lancaster 

(1966). A adição dessas duas características implicam em graus de utilidade maiores aos seus 

demandantes o qual valorizam o imóvel de acordo com seu grau de utilidade. A título de 

exemplo, uma família grande aplicaria um grau de utilidade grande a adição de um quarto no 

imóvel o que faria a sua disposição a pagar mais por um imóvel maior em detrimento a um 

imóvel menor e mais barato. O mesmo se aplica para as vagas de garagem, uma família que 

possua dois carros, dará uma utilidade maior as vagas de garagem, em comparação a uma família 

que não tenha carros. 

Em terceiro, temos três variáveis categóricas, ou dummies, as quais não apresentam 

valores, mas sim foram computadas na pesquisa com respostas “sim” ou “não”. A variável suíte 

informa que a presença de uma suíte no imóvel caracteriza uma variação positiva de 14,7%, 

ceteris paribus, significativo a 10%. A qual faz sentido, porque representa uma grande utilidade 

para a maioria das pessoas, pois diferentemente do banheiro que está presente em todos imóveis e 

é uma parte do uso comum dos moradores de um imóvel. Uma suíte representa conforto e 

privacidade a mais aos usuários, de modo que para os demandantes do mercado imobiliário 

campista, suíte é um item relevante ao imóvel. 

Outra variável dummy presente na estimação foi a presença de varanda, com significância 

de 1%, era esperado que a presença de uma varanda no imóvel fosse influenciar positivamente no 

preço ofertado, mas não na magnitude detectada. A presença ou não de uma varanda implica na 

variação de 34%, ceteris paribus, no preço ofertado do imóvel. Percebe-se assim que de acordo 

com a preferência do comprador de imóvel médio campista, uma varanda tem grande utilidade 

para o indivíduo. E tal utilidade pode estar baseada no processo de verticalização que a cidade 

vem sofrendo. Para um morador de uma casa padrão, com quintal ou espaços ao redor da casa, a 
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varanda possivelmente não apresentaria essa importância. Mas quando levamos em consideração 

que Campos dos Goytacazes passa por um processo de verticalização em que a grande maioria 

dos próximos lançamentos de imóveis são apartamentos, e a maioria da amostra se concentrou 

onde a presença de prédios é grande. Passa a fazer sentido que uma varanda em um apartamento 

tenha sim grande utilidade para seu morador, e por isso foi detectado esse valor na estimação. 

Esse movimento de valorização das varandas é sentido não só em Campos mas também 

em outras grandes cidades brasileiras. De acordo com a versão da web do Jornal Correio 

Brasiliense em reportagem veiculada no dia 12 de Dezembro de 2013. A anexação de varandas 

em prédios residenciais que originalmente não tinham varandas passa a ser uma opção para a 

valorização dos imóveis. De acordo com a reportagem esse  fenômeno já é visto na cidade do Rio 

de Janeiro e Brasília e que pode gerar uma valorização de até 30% de acordo com o jornal. 

Número bem próximo do que foi encontrado neste estudo. A reportagem expõe também que tal 

decisão de anexar varandas em prédios é uma decisão difícil e burocrática por que envolve 

licenças de construções nas prefeituras, uma boa quantidade de dinheiro, pois em média esse tipo 

de obra é orçada em 200 mil reais por apartamento e o consentimento de todos os condôminos 

pois o acréscimo da varanda pode chegar a um aumento de 20% no IPTU de algumas cidades. 

A terceira variável categórica, e última do modelo, se refere a região onde o imóvel foi 

construído. Um imóvel construído na zona central da cidade (Zona A), dotado de boa 

infraestrutura e amenidades apresenta uma variação percentual positiva de 37,2%, ceteris 

paribus, quando comparado a um imóvel dotado das mesmas características, porém construído 

fora da Zona A, ou seja, fora da região central (Zona B). 

Isso é facilmente explicado quando se estuda o ambiente urbano da cidade de Campos e é 

levado em consideração os estudo de Sartori (1996). De acordo com os seus estudos os preços 

também são influenciados por características exógenas, não cristalizadas na construção dos 

imóveis, ou seja, influências que vem do ambiente em que o imóvel está inserido. Diz também 

que há características positivamente e negativamente influenciadoras no preço do imóvel. 

Exemplos de tais características, é a presença de valões a céu aberto na cidade e ruas com tráfego 

pesado de veículos, negativas. E a presença de praças, jardins, escolas e até Shopping, positivas.  
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A cidade de Campos apresenta um ambiente propício a discrepâncias de preço devido ao 

bairro em que o imóvel se encontra. De acordo com o IBGE12, a cidade apresenta umas das 

rendas per capitas mais altas do país13, advinda da exploração do petróleo. Porém, ainda de 

acordo com o IBGE apresenta também coeficiente de GINI14 alto, caracterizando uma 

desigualdade social acentuada15. Ostentando também um dos piores índices de escolaridade 

básica do Estado, aferido pelo IDEB16. Todos esses contrastes, são refletidos no ambiente urbano, 

o qual é caracterizado por uma região central, dotada de boa infraestrutura, uma renda per capita 

alta entre os moradores da região, e uma periferia problemática, com problemas de infraestrutura, 

não tão proeminentes em cidades do mesmo porte econômico e populacional. 

 

 

 

 

 

 

Para fins de facilitação de entendimento segue abaixo na figura 4, uma planta baixa de um 

imóvel médio campista com as respectivas porcentagens de influência sobre o preço oferta do 

imóvel das características estudadas. 

                                                            
12 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
13 Campos dos Goytacazes de acordo com o IBGE apresenta uma renda per capita de R$ 79 484,78 no ano de 2011. 
14 Coeficiente de GINI – medida criada pelo italiano Corrado Gini em 1912, é uma medida usada para medir 

desigualdades de distribuição em uma população ou amostra. É comumente usada para medir a desigualdade de 

distribuição de renda. 
15 Campos dos Goytacazes apresentava, de acordo com o IBGE, coeficiente de GINI para renda per capita no valor 

de 0,5756, onde 0 significa distribuição de renda per capita perfeita e 1 significa concentração total em um individuo. 
16 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Campos dos Goytacazes ficou em ante penúltimo lugar 

no ranking dos municípios dos estado do Rio de janeiro, apresentando uma pontuação de 3,9 , 89º lugar no estado 

para o ano de 2013. 
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Figura 4 – Planta baixa de imóveis com as porcentagens de influência sobre o preço de oferta das 

características estudadas. 

 
(Fonte: resultados do trabalho) 

 Assumindo um exemplo simples para facilitar o entendimento, um apartamento com seu 

preço de oferta atual de R$100 mil reais situado em Campos na Zona B. Supondo que esse 

mesmo apartamento pudesse ser realocado na Zona A da cidade, seu preço aumentaria em 

37,26%, ou seja seu novo valor seria de R$137,260 reais. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO E SUGESTÕES 
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O presente trabalho visou apresentar considerações acerca do preço de oferta dos imóveis 

campistas e das características dos imóveis à venda para consulta online, qual o grau de 

sensibilidade, de elasticidade, o preço de oferta mantém com as características internas e externas 

dos imóveis.  

 Notou-se, portanto, que as hipóteses do trabalho não foram rejeitadas, ou seja, 

primeiramente os preços ofertados dos imóveis podem ser explicados por suas  características. 

Em segundo, tais características apresentam graus de influência diferente no preço de oferta. 

Ficou claro, que para o mercado imobiliário campista, a região em que o imóvel se encontra é o 

determinante mais contundente na composição do preço de um imóvel. Não obstante a isso, o 

incremento de uma varanda no apartamento apresentou grande representatividade ao preço. 

Com base nos resultados obtidos é possível concluir que o preço do imóvel é influenciado 

positivamente por todas as variáveis estudadas. Mas fugindo da obviedade, podemos notar que 

características não tão representativas na composição de um imóvel, como a varanda, apresentou 

grande influência no preço do imóvel, seguindo uma tendência que já acontece na Cidade do Rio 

de Janeiro. Assim como evidenciamos também uma influência expressiva do ambiente em que 

imóvel se encontra no preço de oferta. E sensível também, porém em grau menor ao incremento 

de um quarto, uma vaga de garagem e a adição de área construída útil. 

Destaca-se que o preço ofertado do imóvel mostrou-se elástica às suas variáveis, o que 

indica a alta sensibilidade do consumidor as configurações dos imóveis. Uma possível explicação 

para tal fato está no estudos dos preços hedônicos de Rosen e Lancaster, já citados, que 

mostraram que os imóveis não devem seu preço ao seu custo de produção, mas sim às 

preferências pessoais dos indivíduos demandantes. E como os imóveis tem uma boa oferta 

relativa de configurações, tal heterogeneidade explica o grande espectro de preços de imóveis 

ofertados na cidade de Campos dos Goytacazes. Além disso, a maior sensibilidade do 

consumidor quanto à região onde o imóvel está instalado permite, ainda, a especulação dos 

preços dos imóveis na zona mais requerida, a zona central de Campos dos Goytacazes.  

 Portanto, justificou-se nesse trabalho, a aceitação das hipóteses de que o preço 

ofertado do imóvel é explicado por suas características e que tais características apresentam graus 

diferentes de influência sobre o preço, com menção honrosa a localidade em que o imóvel foi 

construído e a presença de varanda, como as variáveis mais determinantes na formação do preço 
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de oferta. Portanto, diante das conclusões apresentadas, espera-se que trabalho pode ser um 

auxílio para futuros estudos com o mesmo intuito, o de averiguar a sensibilidade do preço do 

imóvel em relação a suas características, ou então, pesquisar em relação a demanda, se ela 

elástica, inelástica, ou unitária em relação a preço de oferta do imóvel. 

Por fim, cabe destacar que houve algumas limitações para a execução do presente 

trabalho, principalmente em relação à disponibilidade de dados, resultando assim a não afirmação 

de que os valores aqui detectados representem a população de imóveis à venda na Cidade de 

Campos dos Goytacazes. Espera-se que, para futuros trabalhos, o acesso às informações das 

imobiliárias possam ser mais amistosos para que possam disponibilizar os dados necessários 

sobre os imóveis em quantidades suficientes, contribuindo para uma análise mais próxima do 

real, por meio de uma base de dados englobando a maior quantidade de imóveis e a maior 

quantidade de características, para que a análise seja robusta e que represente a população de 

imóveis ofertados no mercado imobiliário de Campos dos Goytacazes. 
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